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ΘΕΜΑ: «Πξόγξακκα Γαθνθηνλίαο 2017 – Τπνρξεώζεηο Βηνθαιιηεξγεηώλ.»   

 
Γηα ηελ νξζή θαη απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο δαθνθηνλίαο 

έηνπο 2017 θαη γηα όζνπο παξαγσγνύο έρνπλ εληάμεη ηα ειαηνπεξίβνια ηνπο, βάζεη 
ησλ θαλνληζκώλ 1257/99 & 834/2007 & 889/2008, ζην πξόγξακκα ηεο Βηνινγηθήο 
Γεσξγίαο, ζα ζέιακε λα ηνπο ελεκεξώζνπκε όηη  : 

Δπεηδή νη βηνινγηθνί ειαηώλεο είλαη δηάζπαξηνη κέζα ζηελ επξύηεξε πεξηνρή 
όπνπ εθαξκόδεηαη ην πξόγξακκα ζπιινγηθήο θαηαπνιέκεζεο ηνπ δάθνπ ηεο ειηάο, 
πξέπεη κόλνη ζαο λα πξνβείηε ζηε ιήςε επηηξεπηώλ (ζπκβαηώλ) κέηξσλ γηα ηελ 
θαηαπνιέκεζε ηνπ δάθνπ ηεο ειηάο δηόηη δηαθνξεηηθά ζα έρεηε κεγάιε 
δαθνπξνζβνιή θαη ηα ειαηνπεξίβνια ζαο ζα απνηειέζνπλ εζηίεο δάθνπ.   

Γηα λα κελ ςεθαζηνύλ ηα ειαηνπεξίβνια ζαο από ηα ζπλεξγεία θαηαπνιέκεζεο 
ηνπ δάθνπ ζα πξέπεη λα ηα ζεκάλεηε πεξηκεηξηθά, κε εκθαλή θαη νξαηό ηξόπν, ελώ 
ζπγρξόλσο ζα πξέπεη λα ελεκεξώζεηε ηνπο ηνκεάξρεο Γεσπόλνπο, Πξνέδξνπο 
πλ/ζκώλ, αξρηεξγάηεο θαη ςεθαζηέο. 

Παξαθαινύκε λα ζπλδξάκεηε ηηο πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβάινπκε γηα ηελ 
πξνζηαζία ηνπ ειαηόθαξπνπ. 

Σέινο πξέπεη λα γλσξίδεηε όηη, βηνινγηθή θαιιηέξγεηα δελ ζεκαίλεη 
εγθαηαιεηκκέλε γεσξγία. Πξέπεη ηα ειαηνπεξίβνια κεηαμύ ησλ άιισλ 
θαιιηεξγεηηθώλ θξνληίδσλ λα είλαη θαζαξά από δηδάληα θαη ζάκλνπο. Απηό 
επηβάιιεηαη θαη γηα ηελ απνθπγή ππξθαγηώλ.  

ε πεξίπησζε ειαηνπεξίβνισλ κε μεξά ρόξηα ή ζάκλνπο ε Τπεξεζία καο ζα 
επηβάιεη ηηο πξνβιεπόκελεο θπξώζεηο βάζεη ησλ θαλνληζκώλ 2092/91 & 1257/99. 

 

 ΜΔ Δ.Π. 
Ο Γ/ΝΣΖ ΔΡΓΑΗΩΝ ΓΑΚΟΚΣΟΝΗΑ 
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Εζωη.Διανομή 
1. Φ. Γαθνθηνλία/Πξόγξακκα 2017  

πλεκκέλα: ΠΗΝΑΚΑ ΒΗΟΚΑΛΛΗΔΡΓΖΣΩΝ 

 
ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ : 
 
1. Διαηνθνκηθνύο Γήκνπο Ννκνύ 

 Λακηέσλ  

 Ακθίθιεηαο – Διάηεηαο 

 Μώινπ – Αγ. Κσλ/λνπ 

 Λνθξώλ 

 ηπιίδνο                
                             ΔΓΡΔ ΣΟΤ 
 

(κε ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί ζηνλ   πίλαθα αλαθνηλώζεσλ  
α) ηνπ Γήκνπ ζαο,   β) ησλ ειαηνθνκηθώλ Γεκνηηθώλ  Δλνηήησλ ζαο 
γ) ησλ ειαηνθνκηθώλ Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ ζαο 
 
2. α)  Αγξνηηθό Διαηνπξγηθό πλ/ζκό Λνθξίδαο «Ζ ΔΝΩΖ» 
    β)  Αγξνηηθνύο πλ/ζκνύο Λακίαο, Ακθίθιεηαο     
    γ)  Αγξνηηθόο Διαηνπξγηθόο πλ/ζκόο  ηπιίδαο  
                                                       ΔΓΡΔ ΣΟΤ 
 
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ (E-mail) 
1.  Γξαθείν Πεξηθεξεηάξρε (periferiarxis@pste.gov.gr) 
2.  Γξαθείν Αληηπεξηθεξεηάξρε  

θ. Δπζύκηνπ Καξαΐζθνπ (pe.fth@pste.gov.gr) 
3.  Γξαθείν Αληηπεξηθεξεηάξρε 
     θ. Κσλζηαληίλνπ Απνζηνιόπνπινπ (apostolopoulosk@hotmail.com ) 
4.  Γξαθείν Γεληθνύ Γ/ληή  
     θ. ηαύξνπ Σζειά (s.tselas@pste.gov.gr) 
5.  Γξαθείν Πξντζηακέλνπ Γ.Α.Ο. & Κ. Π.Δ. ΦΘ/ΓΑ ( rizos@daaf.gr)  

    6.  Γ/λζε  Γηαθάλεηαο & Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (ddhd@pste.gov.gr) 
     (με ηην παράκληζη όπως μεριμνήζει  για    
     ηην δημοζιοποίηζη ηοσ εγγράθοσ ζηην  
     ΙΣΟΕΛΙΔΑ ηης Π.η.Ε.)     
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